
Dobrý clovek již nežijeZnašehostreduodešelvpátek5.kvetnaopetjeden
cinorodý clen spolku -Jaroslav Hajfler, fotograf.ŽilsesvouženouvmalémdomkupodMariánskýmkostelemabudeTumovuavšemnám,kdo
ho meli rádi, velice chybet. Se svou milovanou ženou si
rozumeli a žili jako Filemon a Baucis skromne aláskyplnesinaslouchali.Vkruhuprátelvespolkuješte
oslavil své 76. narozeniny a svátek Jaroslava 27. dubna
2000. Pro samou práci a fotografování pro mesto, pro
kroniku a pro spolek nemel ani moc cas(\ venovat se
lécení svých nemocí, s nimiž se snažil žít. Pro Turnov,
Okresní muzeum Ceského ráje, pro obcany a spolky
udelal mnoho smysluplné práce a jeho vzácný archiv
dokumentacních fotografií turnovských osobností,
námestí, prírody Ceského ráje, všeho cinení pri ruzných
akcích, dokazuje jeho obrovskou životní lásku k práci.Mávšakpokracovatelevesvémsynovia
vnukovi a všichni Hajflerovénám mohou být velkým

vzorem v našem úsilí o zlepšení prostredí i života lidí ve
meste a v Ceském ráji.SJaroslavemjsmeserozloucilivsobotu13.kvetnavIOhodinvMariánskémkostele.Budemevzpomínatrádiavdobrém.

Milcna Šo1cová

za Spolek rodáku a prátel Tumova
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Rodáci snemovali

Sedmihorky 22. ledna 2000 ve 14hodin

Navzdory pocasí byl plný sál, prijeli i pozvaní hosté: senátorka Jarmila Filipová,
poslanec Václav Hanuš, pan starosta Milan Hejduk, místostarostka paní Hana Maierová,
reditel kulturního centra Václav Feštr, slavný horolezec Radan Kuchar.ValnouhromaduzahájilMUDr.JiríŠolc,uctilijsmeminutoutichazemrelécleny.NovápredsedkyneDagmarJandovápredneslazprávuocinnostizauplynulýrokaprehled
plánovaných akcí do budoucna.CestnýclennašehospolkupanBohuslavJanHoráceknámposlalpozdravnýfaxz
Kanárských ostrovu, který byl precten a sklidil obrovský aplaus.

Panovala prátelská atmosféra, diskutovalo se a z príspevku vyznívala' láska krodnémukrajiamestu,kCeskémuráji.Vesvémprojevuuvedlasen.Filipová,žesevynasnažípodporovatspolusesenátorkouMoserovouzacleneníCHKOCeskýrájdooblastíchránenýchUNESCem.PozvanýpanFrantišekHorácek,kterýsvéhostrýckavevšem
zastupuje v našem kraji, sc omluvil, nebot pri jízde z Vrchlabí se prekulil autem do závejí

kdesi u Mrícné, ale zllstal zdráv. Pocasí bylo opravdu zimní, všude plno snehu a na stromech
i kerích kolem Sedmihorek se skvela stríbritá námraza. Inu - v prírode jako v pohádce,
pohádkový dedecek sice nebyl prítomen osobne, ale duchem byl s námi daleko v Atlantiku.
Moderní dedecek, hlava otevrená a ruce stále pilné, myšlenky a plány pro náš kraj
pokrokové, krásné, až zázracné.

Autentický text jeho pozdravu uvereji1ujeme, je uveden pred krásnou francouzskouhymnou.OdpovedjsmemuposlalifaxemnaGrandCanaria.ZnelvduchuNerudovybásne:JENDÁL,casnovýnovéchcemítciny,dennovýk.novéprácivzešelnám!Adekujemeaneodcházejte!Prejemepevnézdravíaslibujeme,žesepolepšímealespoi1vtomnašem
Tumove a Ceském ráji!

Milena Šolcová

dopisovatelka

Bohuslav Jan Horácek
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Vune domova

Jan Solovjev, kveten 2000Nekdymámdojem,žejsemdostalvíc,nežsizasloužím.KdyžrozhlédnusekolemnaKozákov,Troskyatykamenné
kamarády na Klokocí a ve Skaláku. Stací sejen zastavit a
vnímat. Trešne prim o vybuchují belostnými kvety.

Obloha je jako vymetená, slunce svítí na plné pecky
a celý svet se chveje vzrušením.

Radostné zázracné jaro plné vrislibzi je tadv...UVescepodKozákovemvykvetlyblatouchysvouhutnoudrzou
žlutou krásou. Všude je plno vody, ve vzduchu je ješte plnovzpomíneknasníh.Vrbysechlubínovýmižlutooranžovýmiprllly,
buky na Kozákove zmenily modr kopce nafialovou.Starátrávasvítítímskorobílýmokremavšudekolem
rozevírá zeme svzij klín slunci dokoFán.

Svaté zázracno obvcejna bud vozdraveno!

Svaté zázracno všedního dne budpochváleno, velebeno!
Každý, i ten nejobycejnejší den budpozdraven, je pro mne
požehnáním, darem, svátkem. Vychutnávám ho jako labužník víno.

Cichem, ocima, jazykem ipatrem.Mámradostzkaždémalh'kosti,
j kterou svojí vnímavostí povyšuji na zázrak, na necekaný dar.

Vychutnávám syrovost severozápadního vetru, nechávám se laskatvlahýmjižnímvánkem,plnýmprislibliléta,mámradost
z chladných rán i z lÍpahi poledních.NazázrakpovyšzUiito,žedýchám,žemijehorejškemdovolenožít.
A toješte navíc žít zde na Turnovsku, kde ten zázrak životajeješteumocnenvnímánímtolikakrásykolem.Anijsmenevedeli,ženášTumovák,akademickýmalír,jetakébásníkaženapsalprosvéprátelejižnekolikknížekveršupodpseudonymem.VeveršíchopevujeCeskýrájajehoprírodu,
mocnou carodejku.
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Nový sportovní areál v TurnoveVprubehudubnasemohliTurnováciseznámitsesvýmzpusobemomracujícíinformacío
dalším pripravovaném zámeru ze strany mecenáše našeho regionu pana Horácka.

Naším spolecným cílem je, aby byl v prostoru okolo supermarketu v Sobotecké ulici na

prelomu let 2002/2003 dokoncen areál, jehož základnou bude kryté kluzište a koupalište. Obe dvesportovištebymelamítjednozázemí.Jižtatozákladnískladbanapovídá,žeareálbudouTurnováci
využívat po celý rok. Navíc existuje reálná šance, že se v prubehu príprav podarí do projektu
zaclenit krytý bazén s drobnými vodnímí atrakcemi a další nenárocná sportovište, která areál
zatraktivní a pripraví pro využití všech generací. Konecné rešení areálu však záleží na penezích a
tedy na dohode s mecenášem, protože pouhá minimální varianta rešení predstavuje težko
uveritelnou cástku 150 mil. Kc.Dnesjižmohukonstatovat,žezminovanýzámerbylpropanaHoráckavždyprioriotuv
regionu Turnova. Výsadní postavení si sportovište vyžaduje také svojí složitostí uskutecnení. Získat
vhodné pozemky, vyporádat se s myšlenkou opuštení Dolánek, provést archeologický pruzkum,
vybrat nejvhodnejší studii rešení, postavit technologicky složité dílo a zajistit jeho provozování není
a nebude jednoduché. Zajímavostí celého zámeru je urcite také to, že pujde poprvé o opravdu novoustavbunanovémmísteanikolivorekonstrukcivelkébudovypostavenounašimipredky.Ztoho
vyplývá mimorádná duležitost výberu skvelých urbanistu a architektu, vedle samozrejmé kvality
projektantu speciálních technologických celku a sportovních zarízení. Výsledná studie rešení totiž
bude s nejvetší pravdepodobností obsahovat zaclenení areálu mestských jatek, zbylé cásti Maškovyzahrady,spodnícástijunáckéhoostrova,možnépropojenístenisovýmikurtyafotbalovýmareálemavyhledánípotrebnýchúzemínaparkovište.Nictaksložitéhojsmevposledníchdesetiletech
opravdu nepripravovali.

Sponzor akce zduraznuje, že od pocátku príprav uvedeného zámeru je hlavním cílemumožneníaktivníhonaplnenívolnéhocasumládeže,abysetakpredešlo'dopadumruzných
negativních vlivu soucasné spolecnosti na tuto generaci. Verí, že zarízení budou denne využívatstaršíspoluobcanéituristénavštevujícíCeskýráj.Krytýzimnístadionvyužijíškoláciprisvých
hodinách telocviku, víceúcelovost doprovodných sportovních zarízení povede k možnosti
odpocinku pro celé rodiny najednou.Corícizáverem?Težkosemihledajíslova,kdyžmámhodnotitnabídkyfinancnípomocize
strany pana Horácka a jeho pripravované nadace. Chtel bych však zduraznit, že peníze, stavební
ruch a následné každodenní sportování jsou jen projevy neceho vetšího. Touje vazba pana Horáckaknašemukraji,snahaprispetjehorozvojiavyjádreníúctyklidem,kterízdežijí.Námseasitežkopodarínajítvhodnouformu,jaksenašemumecenášiodvdecit.Urcitevšakmužemezacítusilovnou
prací a splatit projevenou duveru bezchybným provedením dvou dnešních velkých staveb. Verím

proto, že v letošním roce zdárne dokoncíme areál horních kasáren i hospodárskou budovu mestskénemocnice.Tímdámevšemjasnýsignál,žeumímedarovanéfinancníprostredkyvyužítsnejvetšímožnouodpovedností.Ajemožné,ženášsignálpochopíidalšírodáciazapojísejakoukoliv
formou pomoci k provedení všech smelých plánu dnešního Turnova.

Ing. Milan Hejduk
starosta mesta, kveten 2000



HYMNACESKÉHORÁJE

Narcissa Možná-KolihovaHYMNACESKÉHORÁJEKdedomovmlij.kdedomovmli}tamkdeTroskyknebitrmí
a Jizera sladce šumí

tam kde Valdštýn posvátný

a to jest mllj rodný kraj

domovina Ceský ráj
domovina Ceský rdj.

Kde Turnov mli}. kde TlIrnov mli}
tam kde Skóla Hrubá stojí
a Kozákov k ní se pojískalnímestomohutné
žilo doby pohnllté

to zde jest mli} rodný kraj
domovina Ceský rdjdomovinaCeskýrdj.Narcissa Možná-Kolihova

Jediná dcera majitelu Shoralého mlýna, kde se
scházeli pocátkem století ruzní umelci.
Venovala se zpevu, žacka Sítové-Petzoldové.
Nastudovala 36 oper, zpívala i v cizine.
Pozdeji se vrátila do rodného Tumova,
provdala se za Ing. Možného a vedla mlýn i
elektrárnu. Zemrela 26. II. 1943.

"Venováno drahým rodákum tumovským"

~
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Trochu z historie horolezectví ve SkalákuKlasicképískovcovéhorolezectvímásvujdomovvSaskuvdoberomantickéhozájmuopríroduv19.století.Odtudseprelilopreshraniceaseznámilisesnimínemectí
liberectí a jablonectí obdivovatelé prírody. Po zkušenostech v Sasku objevilí, že stejne krásné
a romantické oblastí se nalézají v blízkém okolí a zacali jako pionýri tohoto sportu :zajíždet
do Ceského ráje.Vcervnu1906vystoupilaskupinaLiberecáku,vedenáR.Kauschkem,naDracízuba
umístila zde klubovou vlajku. Vylezla spárou, která vede z východního predskalí aje dodnespovažovánazaobtížnoucestu.Vevypjaténárodnostníatmosférebylavlajkapovažovánazanemeckouprovokaciamístnívlastencisedohadovali,copodniknout.NemectíhorolezcialenebyliprvnímilidminaDracímzubu.VširokémkomíneseverneodKauschkovyspárybylyadodnesjsoustopypodávnémvýstupu.Vprotilehlýchbocíchkomínajsouvysekánydoskályzáseky,vekterýchbylyvzeprenydrevenéklády,vetšinouvr.1906ještezachovalé.Ojejichvznikusetradovalapovest,dokoncepísemne
zachycená v 19. století.

.:

Kdysi dávno se podle povesti na skalách uhnízdil párek velkých dravých ptáku -prý
supu, kterí težce sužovali okolí. Odnášeli drubež, jehnátka a nekdy dokonce z kolébky deti.Hajnísísnebezpecnouškodnounevedelirady,ažnekdopánovíHrubéSkálynavrhlrešenÍ.Vhladomornehradusedelmladývezenpronejakýzávažnýprohrešek.Dostalslib,žezbaví-
Ii kraj dravých škudcu, dostane svobodu. Ten souhlasil a ozbrojená stráž jej denne odvádela
pod skalní komín na Drací skálu. Vezen vysekal vždy v protilehlých stenách zásek.a umístildonichvodorovnébrevno.Vystoupílnane,vysekaldalší,umístilbrevnoatakpokracovalažkvrcholu.Ponekolikatýdnechmohlkonecnezaútocitnahnízdo,kterézapálílamládata
znicil. Rychle prchal dolu, protože se na neho vrhali rozzurení rodice. Sestoupil na zem,dostalsvoboduaštastneseoženil.Tolikvezkratcepovest.Hezká,romantická,alejako
vetšina podobných vymyšlená.Vprvníradezeskály,kdenynístojíMariánskávyhlídka,jevrcholDracíhozubuv
dostrelu luku, kuše, prípadne i prvních pušek - predovek. Nebylo by proto treba podnikatkomplikovanouprehorolezeckouexpedici.Takéoznaceníškudcujako"supové"jepofidérní
a zejména rozsah jejich koristi -mezijinýmdetizkolébky-jenesmysl.Vširokémkomínealevzprícenábrevnabyla,dodnesjsouvprotilehlýchstenách
záseky zretelné a na starých fotografiích jsou dokonce zachyceny zbytky klád.Domnívámse,ževrenezanci,nebonásledujícímobdobí,kdyšlechtamelazálibuzrizovat"kabínetyraritazajímavostí",senekterémuzámeckémupánovinaHrubéSkále
zachtelo mít ve svých sbírkách vejce dravých ptáku, kterí na Dracích skalách hnízdíli -mohltobýtorel,sokol,výrapodobne.Bylotoaleužasihodnedávno,skutecnostsíužnikdo
nepamatoval a brevna "v nebetycném skalním komíne" provokovala fantazii.

Nyní se ale vrátím na zacátek - nemecká vlajka na skalách provokovala místní
šovinisty a tak tumovští pokrývaci - mezi nimi i otec pozdejšího horolezce Jaroslava Janku -

vylezlí na vrchol po starých brevnech, vlajku odstranili a štastne se dostali zpátky na zem.
Pri sestupu stará brevna shazovali, takže nyní po starodávném výstupu zustaly pouzevysekanézáseky,kteréprislanenízvrcholumužehorolezecpozorovatdodnes.



Po Kauschkovi zajíždeli do naší oblasti další liberectí a jablonectí horolezci a
uskutecnili zde radu dodnes hodnotných výstupu - Kapelník (1920), Taktovka (1925) a
mnoho dalších.

VladimírKomárekTurnovu
Jako prvni ceská horolezecká aktivita v našem kraji už v r. 1907 vznikl v Jicíne"LezeckýkroužekPrachov",založenýJosefemHendrychem.Okolíalepovažovalohorolezce

za blázny, a tak oddíl v r. 1914 zanikl.

'"'KdyžprojíždímTurnovemarozhlédnuseponámestí,mámdobrýpocit.Pocit,žejenecovporádkuakompletne.Udelalomidobre,žejsembylvyzvánnamalovatobrazproturnovskouradnici.Možná,žetenobrazmelbýtjinací.Prosteoslavný.Mnealenenídánomalovatoslavné
obrazy. Je na nem muž, který drží v nárucí beránka. Symbol bezbrannosti a normálního života. Je to
hoId normálnímu cloveku, který dostal\udel tady na svete být urcitý pocet roku.

Po 1. svetové válce se horolezecká aktivita presunula z Jicína do Turnova: PrvnímturnovskýmhorolezcembylAntonínZima(1909-1974).Vr.1929zacaliTurnovácipoprvé
lézt s lanem - kromeZimy.tobyliV.Náhlovský,F.Porcal,L.Soldát,K.Cabelka,E.Prchlík,F.BroumaaJ.Baudys.PozdejiseknimpripojiliL.Vodhánel,F.Stríbrný,V.Nejedlo,B.Vorel,J.Volejník,J.Smitko,A.Cermák,V.Chlum,K.Chlum,J.Mitlener,J.Holas,V.Procházka.Horolezcisevdobe2.svet.válkyzapojilidoodbojea27.3.1945,nekoliktýdnupredosvobozením,byliJ.Smítko,KarelaVáclavChlumovévTerezínepopraveni.Jetotrochunetypicképronašemyšlení.Vzpomínám,jakjsembylcírkvívedenkradostem.

Pak prišli komunisté a bylo slušno se stále radovat z pracovních úspechu až do vítezného konce doroku1989.Apakjsmezacínaliznovuaspoustá.LCechu'seneÍTIu§elá'batestébákuastichýmsouhlasemnašichvudcuzacalirozkrádatcoještepokomunistechzbylo.Atennormálníclovek
stále drží beránka, který vlastne neví, proc tu na svete je.Jistejetofilozofienihilistická,alenebylomidánoradovatsejenztoho,žejsemživej.Nemámrádlidi,kterímajínaživotstejnýnázorjakojá.Vím,žetenmlunázorjescestnýataksnímnakonecnesouhlasím.Popetactyricátémroceseodkazustaršígeneraceujalaomladina.ZturnovsképartybychjmenovalK.Cermana,V.Haleše,J.Janku,V.Karouška,O.Kopala,R.Kuchare,J.Kyselu,D.Machane,J.Maška,B.Nejedla,V.Nemecka,J.PlátkaaB.Svatoše.Necht

prominou, které jsem zapomnel.DíkyjimsestalSkaláknadlouhoudobucentremceskoslovenskéhohorolezectví.Témervšichnipokracovalivevelehoráchadostaliseidosvetovéšpicky.Aletoužbybyla
jiná kapitola.

~Vzpomínámnakrásnývtipz!ininulédoby."JakénárodnostibyliAdamaEva?Žeprý
Rusové. Meli nahou prdel a mysleli si, 'že jsou vráji."Atakprocbychomsenemelitakyradovat!

R.Kuchar

Vladimír Komárek

30. dubna 2000
v Nedvezí



Sezóna již zacalaOdpolovinydubnazaznamenaloMestskéinfonnacnístrediskovTumoveoprotizimnímmesícumvýraznýnárustnávštevníkunejenzCeskérepubliky,aleizNemecka,
Holandska, Švédska ci Ameriky. Je to neklamné znamení, že zacala již pátá turistická sezóna
pro naši kancelár.Behemtechtonekolikaletprodelaloinfonnacnístrediskomnohopromen.PrestehovalosezvedlejšíDvorákovyulicenanámestíCeskéhorájedovetšíchprostor.Postupnerozširovalo
své služby urcené turistum a obyvatelum Tumova. Návštevník se dnes v kancelári dozví, co jevCeskémrájizajímavého,kterémístobymelurcitenavštívit.Pracovnicemuzajistíubytování,pruvodce,pujceníkola,cizjistívlakovýaautobusovýspojdojakéhokolivmístavCeské
republice. Návštevníci informacního strediska si zde mohou zakoupit vstupenky na kulturníakce,mapy,pruvodce,videokazetyoCeskémráji...

Krome klasické cinnosti infonnacního strediska kancelár zajištuje veškerou propagaci

Turnovska. Vydává propagacní materiály, organizuje výstavy, úcastní se veletrhu cestovníhoruchudomaivzahranicí.Behemposledníchtríletsesnažívytváretprogramovénabídky,kterébymotivovalyturistynavštívitCeskýráj.PredtremiletybylospolecneseSprávouCHKOCeskýrájzajištenovyznacení280kmcyklotras.Tímbylvytvorenzákladprorozvoj
cykloturistiky v našem regionu. Postupne zde vznikají doplnkové služby - pujcovny kol,
ubytování s pujcovnou kol, úschovny kol a v návaznosti na to jsou vydávány propagacnímateriály,kteréotechtonabídkáchinfonnují.Vhlavníturistickésezónekaždépondelizajištujeinfonnacnístrediskoprohlídkyturnovskýchkostelu.Tímsesnažívyplnitprázdnýden
návštevníkum, protože v pondelí jsou všechny hrady, zámky a muzea v celé Ceské republice
uzavreny.Natutosezónupripravujemeinovinky.Patríknimotevrenínovénaucnéstezky,spojujícícentrumTurnovakolemOkresníhomuzeaCeskéhoráje,šperkarskéškolyaDlaskovastatkusezámkemHrubýRohozec.Dálebudounávštevníkumkdispozici24hodindenneinfonnacepomocíinfoboxuumístenéhovevýlozenašíkanceláre.NazacátkucervnabudeotevrenoinfonnacnístrediskonanádražíCD.Všechnytytoaktivitymajíjedinýcíl-zajistitmaximumslužebpronašehosty,kteríse
sem pak budou rádí vracet.

Pavla Bicíková
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Ladislav Karoušek, malír
narozen 17.9.1926 v Turnove
zemrel 22. 3. 1991 v Praze

Karouškovy obrazy vyrostly predevším

z rodového vztahu k mestu Tumovu, kde prožil
své detství a mladá léta. Vztah k Ceskému rájiaJablonecku,zakotvenívpudedomovamu
poskytuje mnoho inspiracních zdroju. Pri

procházkách kolem brehu nespoutané Jizery ))<
v blízkosti Dolánek zustával okouzlenýml~"romantikem.Dojehopodvedomízasahujevždy
hudba, která znela ateliérem pri práci.

"

Jehonejstrucnejšívyznání:Odmalickajsemkreslilaodmalickajsemleželvknížkách.
Pohádky, klukovské romány, pak literatura vážná
-a staré xylografie verneovek, nádherný Leloir ve
Trech mušketýrech, Venceslav Cerný, StanislavHudecek,MikolášAleš,JosefMánes,AdolfKašpar,ArtušScheiner,ZdenekBurian,abychjmenovaltyhlavní.Kresliljsempodlenichacítím
je dodnes.Odpocátkuláskakprírodevrodnémkraji.Láskakhistorii,nejmilejšíknihouméhodetství
byly ilustrovanéDejiny národaceského. Loutkovédivadlo Sokolav Turnove.Ochotnickédivadlo-dedatambyldivadelnímmistrem,babickagarderobiérkou.Dlouhéskrínekostýmuprincuaprincezen.Cihelna,vnížjsmesihráli,astarýparksezasnenouJizerou.CestykestrýcivJaromeriaohromujícíbarokníKuks.Toužbylaválka,svetnášsezmenšil,šlijsmevícdosebeatrochuk
sobe. Šperkarskáškola,tamjsemryldrahokamyasklo,alestálejsemsedívalnastromynaRejdištiavevolnýchchvílichjsemkreslilokoloTurnova.Obrovskédeníválkynamehlubocezapusobilo.Vetšinamýchzájmudodneškaprameníodtud.Torozpetímezitichouprírodouastrašnýmidramatylidí.Napetímeziklidemapohybem.Pohybsám.Bežícívoda,tvorícísemraky,
kroužící dravec, tanecnice, závodní bežec, kolo, vrtule. Aješte neco. Potreba zdolávat prekážky.

Jaroslílv Hajfler
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Vážení rodáci, prátelé a príznivci Turnova,

protože nebylo možné, aby se všichni naši clenové zúcastnili výrocní schuze vSedmihorkách22.I.2000,dovolujisiVámpredložitplánnašícinnostinaletošnírok:
1/ Jeden

2/ únor

3/ brezen

4/ duben

5/ kveten

6/ cerven

7/ zárí

8/ ríjen

- výrocní schuze v Sedmihorkách

-prednáškaRNDr.Z.MrkáckaOživéprírodeCeskéhoráje,uskutecnilasevprednáškovémsáleCHKO.
- 26. 2. jsme byli jako spolek prijati za kolektivního clena Pekarovy spolecnosti pripríležitostiprednáškyDoc.EvyBroklovénapocestTOMsnázvemMasarykadnešekvJícínevzámkuvnoveupra'1enémporotnímsále.-usporádalijsmevsoucinnostisMestskouknihovnouAntonínaMarkaaOkresním
muzeem Ceského ráje

-slavnostnípodvecerkvýrocí150.narozeninTOM.PoradsejmenovalPísnickapropanaprezidenta,úcinkovalherecJiríBrožzKolína.Melvelkýúspech,rádibychoms
ním nadále spolupracovali.

- spolecne s Pekarovou spolecností a Mestskou knihovnou Antonína Marka jsme uctili
památku Josefa Pekare u príležitosti 130. výrocí narození položením kvetin k jeho
pomníku ve Skálove ulici. Potom následovala v knihovne prednáška PhDr. HanyMaierovénatémaJosefPekaradejiny.Nazáverserozproudilaješteneformální
diskuse.

-14.a15.4.sekonalavSedmihorkáchkonferencehistorikunatémaZdenekKalistaa
kulturní historie, které se nekterí naši clenové zúcastnili.

- 15. 4. opet v Sedmihorkách probehlo Otvírání Skaláku pod vedením Radana
Kuchare. Zúcastnili se manželé Šolcovi.

- 16.4. - pomáhali jsme pri kulturní akci Otevrené dvere turnovských kostelu.

- vyjde jubilejní dvacáté císlo Našeho Turnova s pozvánkou na setkání rodáku 27. 5.-hodlámeusporádatvýletproclenyspolkuakoncemmesícevýjezdnízasedání.
- plánujeme výlet a prednášku MUDr. Veleho.9/listopad-budemepripravovatNášTurnov.- pripomeneme si 28. ríjen 1918.10/prosinec-hodlámeusporádatmikulášskounadílkuprodeti.ChcemesevenovatvlastivednýmporadumavycházkámvTurnoveaokolí,chceme

podporit sbírkami opravy nudvojovického kostelícka a vydání almanachu osobností Tumova.

Našim clenum, kterí nebydlí v Turnove a nemohou príspevky platit osobne, se omlouváme,žejsmenevložilidominuléhocíslaNašehoTurnovasloženky.Tyzelené,nakteréjsmezvyklí,už
~.~
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se nebudou dále používat, proto nám je sporitelna nevydala. Musíme si dát vytisknout nové, budou
ružové. Protože je k tomu nutné nekolik transakcí a korespondence, nejsme si jisti, budeme-Iisloženkymítuždo20.císlaNašehoTumova.UvádímprotocísloSRPTuCeskésporitelny:
1260857339/0800.Jemožnézaplatitvesporitelnesudánímjménaplátceneboprevodemzúctunaúcet,cožjeproVásipronásnejvýhodnejší.Doufám,ženámnezavinenézaváhánísesloženkamiodpustítea
budete nám verni.ZáveremVásvšechny,VašerodinyaznáméchcipozvatdoTurnovana

setkání rodáku a prátel Turnova. které se koná 27. 5. 2000.

..

Program:

Prezentace bude probíhat v informacním stredisku na námestí, shromáždení
rodáku bude v restauraci Kleopatra na Havlíckove námestí (nad dr. Šolcem). Je
také možné navštívit Turnovské staroceské trhy, které porádá Okresní muzeum
Ceského ráje.
Méne pohyblivé prespolní cleny upozornujeme, že budeme cekat pred nádražímv8:45av10:45hod.Sosobnímautomobilem.

2,

HlavníprogrambudevMestskémdivadlev15:00hod.
Po privítání bude následovat hudební cást a prestávka. Pak si spolecne
pripomeneme Turnov na zacátku 20. století. Pásmo bude doplneno diapozitivy.
Potom naše setkání zakoncíme.

Vstupné bude dobrovolné a venujeme ho na opravu kostela v Nudvojovicích.

Dagmar J andová



Deset let promen Mesta TurnovaJetomujiždesetlet,coselistopadovourevolucímnohozmenilovnašíspolecnosti,vnašemživoteivnašemmeste.Jetocaskzamyšlenínejennadtím,coajaksezmenilo,aleitensprávnýcas,kdybychomsemelikritickypoohlédnoutzpetasoucasnenaznacitnekoliksmeru,kudyse
ubírat dál.Polistopadu1989došlovnašemmestekvelkýmzmenám.

o nekterých se chci dále zmínit. Listopadová revoluce byla zásadní zmenou, která silne
ovlivnila aktivítu lidí a touhu po demokracii a svobode. Tlak verejnosti tak utlumil dosavadní
centralisticko-mocenské aktivity drívejších ínstitucí. Brzy po revoluci byly uskutecneny doplnujícívolbydotehdejšíhonárodníhovýboru,atakdošlokprvnízmene.Vtédobejsemtakéstanulvcele
mesta.DalšípromenouvýznamnouproTurnovbylodchodsovetskéarmádyzmesta.Stalosetak
koncem kvetna 1990, kdy z Turnova odešla sovetská posádka jako jedna z prvních v republice.
Odchodu predcházela cetná a nelehká jednání o predání objektu a vycíslení zpusobených škod.
Odchod znamenal další povzbuzení obcanu.Vtomtéžrocenastalaještejednavýznamnázmena-konalysevolbydozastupitelstevobcía
byly zrušeny dosavadní národní výbory. Nove zrízené obce se staly plnoprávnými subjekty a nikolijenvykonavatelemstátnímociasprávy,jakobylynárodnívýbory.Jesamozrejmé,žesvy-
tvorením obcí a zmenou jejich pravomocí a odpovednosti došlo i ke zmenám v organizaci nového

mestského úradu a k personálním zmenám.

Následovala další promena, a to prevod vlastnických práv na obce, resp. mesta. Naše mestotímdostalodovlastnictvínejenpuvodníhistorickýmajetek,kterýmudrívepatril,aleiznacnoucást
majetku státního, který sloužil obecním úcelum a který doposud spravovaly ruzné organizace. Bylytozejménabytovéapanelovédomy.BylzrušenPodnikbytovéhohospodárstvíaveškerépovinnostiplynoucíznájemníchvztahuazesprávydomuprešlynamesto.Bylatozmenaznacná,nebotvše,codotédobyvykonávalPBH,muselizacítvykonávatzamestnancimestskéhoúradu.Zárovenbylyvrestitucivrácenysoukromýmmajitelumjejichdomy.Tomelovlivnasprávutechtodomuapécevlastníkuseprojevilavevzhledumesta.Ovšemipronájmybytuvsoukromých
domech se staly jen vecí majitelu a byty prestaly být pridelovány prostrednictvím "dekretu", což

bylo leckdy obcany težko chápáno.

Další promena byla ve spolecenském živote obyvatel mesta. Dosavadní obcanské organizaceaspolkynemelydostatecnýprostor,abysesvobodnevyvíjelajejichaktivita,nebotmelyúzcevymezenéhraniceaorganizovanýdozor.Vnovémpolitickémprostredíomezenízanikla,avšak
leckde spolkum zanikla i státní podpora. Mesto proto zacalo prispívat nekterým temto organizacím,

zejména na provoz a opravy telovýchovných a kulturních zarízení. Mnohé organizace dosud
omezené "zastrešením" se osamostatnily (sportovní oddily), jiné znovu vznikly nebo obnovily svojicinnost(Junák,Sokol,SpolekprátelmestaTurnovaaj.).Vsoucasnédobejetémerneomezenýprostorprovznikacinnostobcanskýchorganizacíaspolku.Tosetýkáiorganizacíastran
politických, které vyrostly v hojné míre.

Podobné uvolnení nastalo i pro soukromé podnikání, které krome významu hospodárského

se významne podílelo na rozvoji mesta, na jeho vzhledu a živote vubec.
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Další upevnení politické promeny znamenaly komunální volby do zastupitelstev. I když

postupne ochablo nadšení pro verejnou práci, zustala snaha pusobit na veci verejnou kritikou. I to jepomernázmenaprotidrívejšímustavu.Nejvíceviditelnéjsouvšakzmenystavebneinvesticní.Vtétodobebylypostavenynebo
zrekonstruovány objekty v úhrnné hodnote nekolika set milionu korun.

Kdo si pamatuje drívejší vzhled mesta a porovná jej se stavem dnešním, ten promeny vidí.
Jde o akce pro mesto význacné (napr. nemocnice, kotelny, penziony pro duchodce, radnice, škola v
kasárnách, technické služby, komunikace vcetne námestí, technické síte, aj.).Acocekámestovpríštímobdobí?

Bude to zejména rešení dopravní síte vcetne parkovišt, a to hlavne v centru mesta. První

cást prutahových komunikací je již postavena. Dále to bude oprava a rekonstrukce nekterých budov,nebotjejichživotnostbudepomaludocházetOsudhorníchkasárenajejichprestavbaveškolu
probíhá a výsledku se dockáme ješte letos, Rovnež prestavba skeletu zubní polikliniky naprotinemocnicinadomovduchodcuseoprotipredpokladúmbrzyrozbehne.Významná,ikdyžzatím
nevyjasnená bude i podpora podnikatelských aktivit. Zrejme to bude vytvorení vhodného prostredí.

~

Pro vznik vetších prumyslových celku byla vyclenena území na Vesecku a u Ohrazenic.Rozvojprumyslumávlivnazamestnanostobyvatelstva.Turnovbyldosudvtomtoohledunatomdobre,nebotnezamestnanostzdejejednaznejnižších,atodíky prumyslu s rozmanitou výrobou,

která lépe vzdoruje konjunkturním výkyvum. Turnov zrejme nebude v budoucnu sídlem velikýchpodniku.Vhodnejšíje-abude-prumysllehcí.Významnouúlohubudouhrátdobrékomunikace,a
to nejen dopravní, ale i telekomunikacní spoje.

( Pokud jde o další investicní výstavbu, bude závislá od všeobecné ekonomické situace, nebotvlastníprostredkymestanestacínavšechno,cobysemeloudelat.Ivbudoucnubudepotrebná
podpora státu. Potrebná bude zejména podpora výstavby bytových domu. Zde však bude nutná také
úcast obcanu, zrejme formou sdružování prostredku na spolecnou výstavbu.Mestomáúzemníplán,kterýurcujebudoucírozvojapromenymesta.To,.cobylojiž
vykonáno, usnadní rozvoj v období príštím.Mýmpránímdopríštíchletje,abysedarilouskutecnitvemestedalšípromeny.kteréby
vedly k tomu, aby obcané byli spokojenejší a mesto krásnejší.

JUDr. Václav Šolc
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